
 

Thông Báo về Phiếu Xác Nhận ðịa Chỉ  
 

BPT ñã nhận ñược khá nhiều những “Phiếu 
xác nhận ñịa chỉ” do các AH gửi trả lại trên ñó 
không báo thay ñổi ñịa chỉ hoặc góp ý kiến. Có 
lẽ các AH ñó hiểu lầm rằng nếu không gửi trả 
lại cái phiếu ñó thì kỳ tới sẽ không nhận ñược 
LTCC. Do ñó ñể tránh sự hiểu lầm trên ñưa 
ñến sự phí phạm công sức và tiền bưu phí của 
các AH, BPT xin thông báo: 

1.“Phiếu Xác Nhận ðịa Chỉ” sẽ ñổi thành 
“Phiếu Góp Ý Kiến/ Thay ðổi ðịa Chỉ” 

2. Nếu quý AH không có ý kiến và cũng 

không thay ñổi ñịa chỉ, thì xin ñừng gửi trả lại 
phiếu này, sẽ không ảnh hưởng gì ñến việc BPT 
gửi LTCC ñến quý AH. 

3. Phương pháp tốt nhất và nhanh nhất là 
dùng E-Mail ñể góp ý kiến hoặc thay ñổi ñịa 
chỉ hay bất cứ vấn ñề gì liên quan ñến LTCC.  

Dưới ñây là E-Mail của AH Lê Nguyên 
Thông/ BPT mới từ LT 105: 

ltccmelb@yahoo.com.au 

 

Thư Tín liên quan ñến Tiền Yểm Trợ 

 

• AH Nguyễn ðình Thiện 
 

• BPT 
BPT ñã nhận ñược thơ của AH với chèque 

yểm trợ. BPT LT chúng tôi ñã thông báo trong 

LT 100 là sẽ không nhận YT cho LT một thời 

gian kể từ LT101, nên các chi phiếu ủng hộ của 

quý vị sẽ ñược gửi trả lại hoặc huỷ bỏ. 

Trong tương lai khi nào cần, chúng tôi sẽ 

thông báo. 

Mong sẽ nhận ñược ñóng góp bài vở của 

AH cho các số tới. 

 

• BPT/AH Nguyễn Văn Luân gửi các 
AHCC năm châu 

LT104 ñã ñến tay anh chị, trong khi chờ ñợi 

LT 105 sẽ phát hành vào mùa Thu 2015, xin 

mời vào Trang Nhà http://ltahcc.com/ xem tất 

cả các LT từ số 1 ñến 104 bản ñiện tử, trước 

hết là bù lấp những khoảng thời gian rảnh rỗi 

trong ngày, sau là dịp ñể ôn lại những kỷ niệm 

Công Chánh huy hoàng ngày xưa… 

 Thân chúc các anh chị và quý quyến vạn 

an. 

 

• AH Bà Văn Minh Phước 
Cứ mỗi lần tôi nhận ñược LTCC là tôi rất 

vui, ñó là kỷ niệm ngành C.C. khi chồng tôi 
còn làm, trong ký ức của tôi không bao giờ 
quên khi gia ñình tôi sống trên ty Long Khánh 
dưới thời anh Hợp và anh Thu. Tôi xin cám ơn 
các anh vẫn lưu giữ LTCC ñược tồn tại mãi, ñó 
cũng là niềm vui cho gia ñình C.C. chúng tôi, 
mặc dù chồng tôi ñã mất. Cuối thư, tôi xin chúc 
sức khỏe các anh dồi dào và nhiều may mắn. 
Tôi có ñọc và biết những nhà tài trợ ñể xây cầu 
ở VN. Nay tôi muốn ñóng góp chút ít vào công 
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việc ñó, thì tôi gởi tiền về ñịa chỉ nào, xin các 
anh chỉ dẫn dùm, ñể tôi có thể gởi ñến ñó. Cám 
ơn các anh. 
 

BPT 
BPT chúng tôi rất cảm ñộng, và mừng vui 

khi ñọc những giòng chữ chân tình của AH vì 
biết rằng Lá Thư ñã thật sự mang lại niềm vui 
cho AH và gia ñình khi gợi nhớ lại những kỷ 
niệm thời xa xưa, thuở ấy chắc là vui lắm. AH 
có thể nào viết lại những kỷ niệm ñẹp ñó không, 

BPT và các AH năm châu ñang mong ñợi bài 
của AH ñó. 

Về ñịa chỉ gởi tiền ñóng góp tài trợ xây cầu ở 
VN, xin AH gửi về: 

Nguyễn Thanh Liêm, qua email sau: 
thliemvn@yahoo.com. 

   

• AH Nguyễn Tư Thị ðiềm  
Cháu xin thành thật cám ơn tất cả các 

bác, các chú trong BPTLTCC ñã bỏ thì giờ 
quý báu ñể có ñược ñặc san LTCC. Cháu hy 
vọng LTCC sẽ mãi mãi trường tồn ñể thế hệ 
chúng cháu noi gương các vị tiền bối tiếp tục 
gánh vác ñúng với tôn chỉ của ñại gia ñình côn 
chánh nói chung là “Giữ cho còn có nhau”. 
Riêng cá nhân cháu, lúc nào cũng mong ñợi 
LTCC như mong “mẹ về chợ”. Xin các bác, 
các chú tiếp tục “Giữ cho còn có nhau” 

 

• BPT 
Khi sửa soạn LT 103, các chú BPT ñã hỏi 

nhau rằng “bé ðiềm” ñi ñâu mất rồi mà không 
thấy thư, vì liên tục các LT trước ñều có thư 
của cháu. Cháu ñừng giận các chú vì gọi cháu 
là “bé ðiềm” nhé, vì rằng, không cần biết cháu 
bây giờ bao nhiêu tuổi,các chú vẫn gọi như thế, 
cảm thấy như một cái tên thân thương, khi 
không thấy thư thì thật là nhớ. Như vậy, cháu 
nhớ viết thư ñều nhé, dù ngắn hay dài, cũng là 
“giữ cho còn có nhau”. Nếu có thời giờ, chịu 
khó viết bài cho Lá Thư nhé. 

 

• AH Phạm Hữu Tuý 
Rất vui nhận ñược LTAHCC số 102 và 103. 

Cám ơn anhh Luân và Ái Văn ñã gởi cho tôi. ðể 
tiết kiệm tài chánh và công phu của các anh, tôi 
xin ñề nghị quý anh từ nay khỏi gởi cho tôi theo 
Bưu Chính. Tôi sẽ ñọc các LT kế tiếp trên 
Internet, và xin chúc BPT LTCC ñược duy trì 
mãi mãi. 

 

• BPT 
 Cám ơn AH ñã chuyển qua ñọc 
ltahcc.com. ðọc trên internet không những tiết 
kiệm tài chánh, lại rất tiện lợi vì có thể ñọc 
nhiều số báo mà không cần tìm kiếm, lục lọi 
khắp nơi trong nhà. Nhiều khi muốn ñọc một số 
báo cũ mà mình không có, lại phải ñi hỏi mượn 
lung tung. Do ñó chúng tôi rất mừng khi thấy 

số AH ñọc báo qua internet càng lúc càng gia 
tăng. 

 Thân chúc AH và gia quyến vui mạnh, 
năm mới con Dê ñược mọi sự như ý. 

  
• AH Trương ðình Huân 

 Bỏ phiếu xác nhận ñịa chỉ sẽ:  
1/ Tiết kiệm một số giấy cho LT 
2/ Tiết kiệm 50 xu cho mỗi AH ( bưu phí), thay 
thế bằng một bản tin vắn tắt như, in trên trang 
ñầu của Mục Thư Tín: “ Xin bạn vui lòng nhớ 
thông báo ngay số ñiện thoại mới, số email 
mới.” 
 Xin cám ơn BPT Lá Thư. 
 

• BPT 
 ðề nghị của AH thật chí lý, chúng tôi 
cũng ñã bàn cãi về vấn ñề này và thông báo 
ñến các AH năm châu trên trang 1  của Mục 
Thư Tín. Chúng tôi cũng chưa bỏ ñược phiếu 
này và chỉ ñổi ñề tựa là “Phiếu Góp Ý/ Thay 
ðổi ðịa Chỉ” vì những lý do sau ñây: 

1. Giá tiền in một số báo luôn luôn bao gồm 
phiếu này như một trang của tờ báo, nên có bỏ 
bớt một trang thì giá vẫn không giảm ñi. 
2. Một số lớn AH vẫn dùng phiếu này ñể bày tỏ 
cảm tưởng, ý kiến chứ không qua email. ðọc 
các thư viết tay ñó, chúng tôi cảm thấy tình ái 
hữu công chánh có vẻ gần gũi hơn là qua 
email. 
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 Tuy nhiên, sau này nếu có ña số AH dùng 
email ñể bày tỏ quan ñiểm hoặc thay ñổi ñịa 
chỉ thì có thể “Phiếu Góp Ý/ Thay ðổi ðịa 
Chỉ” sẽ không cần thiết nữa. 

 Xin cám ơn AH ñã cho ý kiến thật hay. 
Thân chúc AH và gia quyến năm Ất Mùi ñược 
mọi sự như ý, an khang, thịnh vượng.  

 
• AH Huỳnh Văn ðức 

  Chân thành cám ơn BPT LTCC ñã chu 
toàn lá thư thật hoàn mỹ ñể các AH như chúng 
tôi có một món ăn tinh thần thật tuyệt vời. 
Chúng tôi rất mong LT của chúng ta tồn tại mãi 
mãi ñể có ñược tin tức về thầy bạn xa gần. Mỗi 
lần nhận ñược lá thư , lòng mừng phơi phới, 
giống như bạn hiền lâu gặp ghé thăm vậy. 
 

• BPT 
 ðọc thư của AH, BPT chúng tôi thật sự 
trong lòng cũng cảm thấy “phơi phới” như AH 
vậy. AH dùng chữ này thật là hay, diễn tả một 
cảm xúc có thể hơn sự mừng vui khi nhận ñược 
LT. Cái cảm xúc ấy giống hệt như khi chúng tôi 
hoàn tất LT và gửi ñến các AH năm châu, trong 
lòng thật là phơi phới, biết rằng rất nhiều 
người ñang mong ñợi LTCC thân thương. 
Chúng tôi cũng như các AH năm châu luôn 
luôn cầu mong LT tồn tại mãi mãi... 
 Thân chúc AH và gia ñinh năm con Dê 
ñược mọi sự như ý, bình an và mạnh khỏe. 
 

• AH Vô Danh 
 Mến gửi quý anh trong Ban Chấp Hành 
LT AHCC bản sao của Hiệp Nghị Thành ðô.... 
 

• BPT 
 Chúng tôi ñã trả lời một lá thư tương tự 
về Hội Nghi Thành ðô này trong Mục Thư Tín 
LTAHCC số 103, xin AH ñọc lại.  

   
NHỮNG LÁ THƯ TỪ AH KHẮP BỐN 
PHƯƠNG 
 

BPT: Dưới ñây là những lá thư từ các AH 

bốn phương, tuy ngắn ngủi, nhưng chan chứa 

tình cảm với LT cùng những lời khích lệ BPT. 

Những lá thư này làm chúng tôi rất xúc ñộng 

và cảm thấy việc làm của mình có thêm ý 

nghĩa. Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi cách giữ 

cho LT ñược trường tồn ñể mối giây liên lạc 

của tập thể chúng ta ñược bền lâu. 

 
• AH Huỳnh Long Trị 
Mùa thu ñã trở lại nơi xứ Bắc Âu nhỏ bé 

nầy (Hoà Lan) mà tôi ñã cư ngụ hơn 40 năm 
rồi. Lá thư số 103, giai phẩm mùa thu, ñến với 
tôi như một niềm vui với những bài hửu ích và 
những hình ảnh thật dể thương. 

Thành thật cám ơn anh Luân và các anh 
trong Ban Phụ Trách và chúc các anh cùng gia 
quyến thật nhiều sức khoẻ. 
 

• AH Võ Quỳ 
Cám ơn Anh Luân rất nhiều ñã gởi 

LTAHCC số 103. Số này có nhiều bài viết rất 
hay và hấp dẫn. Có nhiều mục tôi ñã ñọc lại 
nhiều lần, vì rất thích thú. Tôi mừng nhận thấy 
bài vở LTCC kỳ này phong phú hơn trước và 
tin tưởng “Lá Thư còn thì ta còn có nhau” như 
AH Lê Khắc Thí ñã viết.  

Mến chào anh Luân và quý anh trong Bộ 
BiênTập. 

 
• AH Lê Thị Thạnh 
Rất hân hạnh ñược tiếp tục ñón nhận LTCC 

trong tương lai nếu hoàn cảnh cho phép. Xin 
chân thành cảm tạ lòng kiên nhẫn và chịu khó 
của quý vị thực hiện LT. 
 

• AH Lê Thành Trang 
Cám ơn các AH ñã cực nhọc lo lắng cho 

LTAH. Sẽ cố gắng viết bài, mặc dù có hơi bận 
rộn tìm cách trị mấy thằng casinos. 

He, He, He !!! 
 
• AH Trần Văn Hưng 
Thành thật cám ơn BPTLTCC ñể biết tin 

tức và liên lạc anh em 
 

• AH ðoàn Kỳ Tường 
ðã nhận ñược LTAHCC số 103. Bài vở và 

hình ảnh rất hay và rõ ràng. Rất cám ơn Ban 
Biên Tập ñã làm việc rất tich cực. Chúc các bạn 
sức khỏe và riêng bạn Ái Văn: Chúc bạn uống 
rượu vang khá 1 chút.  
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• AH Nguyễn Hữu Kiểu 
Xin chân thành cám ơn BPT ñã mất nhiều 

thời gian quý báu ñể có thể giúp các AH tìm 
liên lạc ñược với nhau.  
 

• AH Nguyễn Huế 
Cám ơn anh Luân rất nhiều ñã gởi nhiều 

LTCC ñến tôi nhiều lần. Tôi không ñi du lịch ở 
những nơi mà các anh ñã ñến. Nhờ những 
LTCC này mà tôi có sự hiểu biết thêm. Xin 
cám ơn các anh và BPT. Chúc anh Luân và 
BPT mọi sự bình an, sức khỏe và gặp nhiều 
may mắn. 

 
• AH Ngô Văn Thành 
Rất vui nhận ñược LTCC, món quà tinh 

thần vô cùng quý báu. Xin cám ơn. Kính chúc 
quý BPT dồi dào sức khỏe, an khang, kiết 
tường. 
 

• AH Trần Mộng Châu 
Lá Thư CC hoàn hảo, nhiều bài hấp dẫn. 

Xin tiếp tục ( Perfect). Tri ân quý vị 
 
• AH Nguyễn Xuân Mộng 
Rất cám ơn các AH trong BPTLTCC ñã bỏ 

thì giờ tiếp tục lo cho LT và “ Giữ cho còn có 
nhau” như tôn chỉ ñã ñề ra. Xin chúc tất cả quý 
AH và gia ñình trong BPT LT ñược luôn luôn 
sức khỏe, vạn sự như ý, ñể tiếp tục lo cho LT. 
Thân ái mến chào.  
 

• AH Võ Hùng 
Xin cám ơn quý anh ñã gởi LT 103 cho tôi. 

Rất mong sẽ nhận ñược các số LT sau này. 
Chúc quý anh vui mạnh. 

 
• AH Ngô Nẫm 
Về phần tôi là “ Vũ như Cẫn”. Nhiệt liệt 

hoan nghênh, và luôn ghi ơn công sức của BPT 
LT, ñặc biệt là anh Luân. 

 
• AH Trần Khương 

 Anh gởi cho tôi xin LT số 101 vì ñến nay 
tôi chưa nhận ñược. Cám ơn anh nhiều. Kính 
thăm anh và quý anh trong BPT và quý quyến 
luôn luôn khoẻ mạnh. Thân mến. 
 

• AH Võ Thắng Toàn 

Thành thật cám ơn Ban Biên Tập rất nhiều 
 

• AH Bửu Cơ 
 BPT rất tuyệt vời 

 
• AH Trần Hoàng Oanh 
Các anh làm tốt lắm. Cám ơn. 

 
• AH ðoàn ðình Mạnh 

 Cám ơn anh Luân và quý anh trong BPT 
LT ñã bỏ rất nhiều công sức ñể hoàn thành tốt 
ñẹp LT 103 này. 
 

• AH Trình ðức Dục 
Cám ơn anh Luân và các anh em trong Ban 

Biên Tập ñã cho ra mắt LT 103 thật ñẹp và 
ñúng thời hạn. 
 

• AH Sydney  
AHCC Sydney xin cám ơn anh Luân và 

BPT LT. 
 

• AH Dư Thích 
Xin cám ơn anh Luân và BPT LTAHCC ñã 

hoàn tất LTAHCC 103 tốt ñẹp, chúng tôi rất 
vui mừng ñược xem xốt dẻo trước trên mạng... 
 Thân mến. 
 

• AH ðào Hữu Dinh 
  Cám ơn sự tận tâm của Anh và BPT. Chúc 
Anh và các bạn vui khỏe. Thân mến. 
 

• AH Trần Trung Trực 
Cám ơn anh Luân và BPT LTAHCC ñã 

hoàn tất LT số 103 một cách tốt ñẹp. 
 
• AH Khương Hùng Chấn 
Xin cám ơn anh Luân và các anh trong BPT 

LTAHCC. 
 

• AH ðỗ Hữu Hứa 
Xin cám ơn anh Luân và quý anh trong 

BPT LTAHCC ñã hoàn tất LT 103 rất tốt ñẹp. 
Cảm phục quý anh ñã bỏ rất nhiều công phu và 
thì giờ ñể tiếp tục gìn giữ LTCC của chúng ta 
vẫn còn mãi mãi. Chúc quý anh bình an, mạnh 
khỏe và ñược mọi sự như ý. Thân mến.  
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